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Tarvitsemme osaajia,
emme syrjintää

S

uomeen on tullut ulkomaalaistaustaisia lääkäreitä jo vuosikymmeniä. Maahanmuuttajat etsiytyivät alkuun etenkin anestesiologiaan,
radiologiaan ja muille erikoisaloille, joilla vajavainen kielitaito ei ollut
suuri ongelma. Nyt hakeudutaan perusterveydenhuollon ohella lähes
kaikille erikoisaloille. Työvoiman vapaa liikkuvuus EU-maiden sisällä tulee
todennäköisesti vielä lisäämään tätä suuntausta. Yleisimmin maahanmuuton
taustalla on paremman toimeentulon tavoittelu tai poliittiset syyt.
Kollegakunnassa maahanmuuttoa on usein pidetty ei-toivottuna ilmiönä
kielellisten ongelmien, kulttuurillisten erojen ja kiristyvien työmarkkinoiden johdosta. Tosiasia kuitenkin on, että ulkomaalaistaustaisia lääkäreitä
tarvitaan yhä enemmän, sillä suomalaisessa terveydenhuollossa vaaditaan
yhä monipuolisempaa kielitaitoa maahanmuuton kasvaessa yleisesti. Aktiivi-ikäluokkien edelleen pienentyessä suomalainen yhteiskunta tarvitsee yhä
enemmän korkeakoulutettuja työntekijöitä.
Lääkäriliitto, THL, TTL ja Työsuojelurahasto tekivät Lääkärien työolot
ja terveys 2010 -tutkimuksen yhteydessä kyselytutkimuksen 1 292 sellaisen
Suomessa laillistetun lääkärin keskuudessa, joilla on tai jossakin vaiheessa
on ollut muu kuin Suomen kansalaisuus (https://www.laakariliitto.fi/site/
assets/files/1268/tietoja_ulkomaalaisista_laakareista_suomessa.pdf). Vuonna 2010 Suomessa oli 19 353 työikäistä lääkäriä, joista siten 6 % oli ulkomaalaisia, näistä naisia 52 % ja
erikoistuneita 38 %. Lääkärikuntaan suhteutettuna
Suomi kilpailee muiden maiden
maahanmuuttajia oli eniten Ahvenanmaalla (42 %),
kanssa korkeakoulutetusta
Kymenlaaksossa (19 %) ja Keski-Pohjanmaalla (17 %)
työvoimasta ja opiskelijoista
ja lukumääräisesti eniten Helsingissä ja Uudellamaalla
näiden kotimaasta riippumatta.
(465 lääkäriä). Eniten tulijoita oli Venäjältä (32 %) ja
Virosta (31 %). Kyselyyn vastasi 43 %.
Kyselyssä kysyttiin muun ohella ulkomaalaistaustaisten lääkäreiden kokemasta syrjinnästä: ”Oletko kokenut henkilökohtaisesti syrjintää työpaikallasi viimeisen 12 kuukauden aikana?”. 15 %
oli kokenut syrjintää työpaikallaan joskus, usein tai jatkuvasti esimiehen tai
johdon taholta, 17 % kollegoiden tai työtovereiden taholta ja 22 % potilaiden
tai omaisten taholta.
Maailmanpolitiikan kiristyminen, heijastuu hyvin nopeasti ihmisten käytökseen ja suhtautumiseen vieraita - myös kollegoja - kohtaan. Näin ei saisi
kuitenkaan olla. Suomi kilpailee muiden maiden kanssa korkeakoulutetusta
työvoimasta ja opiskelijoista näiden kotimaasta riippumatta. Ulkomaalaisten
lääkäreiden ammatilliseen ja työkulttuuriin perehdyttämiseen sekä työhyvinvointiin pitäisi panostaa niin, että he ja me pärjäämme tässä kilpailussa.
Tähän antaa pohjaa myös työministeriön äskeinen selvitys, joka osoittaa hukkaan heitetyn ja hyödyntämättömän koulutuksen kalleuden. Toki myös tulija
on vastuussa oman ammatti- ja kielitaitonsa riittävästä tasosta selvitäkseen
kunnialla terveydenhuollon markkinoilla. Jokainen työntekijä on puolestaan
vastuussa siitä, ettei ulkomaalaistaustainen työtoveri koe syrjintää. 
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